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 مفتح

 بسم هللا الرحمن الرحيم



 
 عزيزي القارئ :

بادئ ذي بدء ندعوك لتصففح ذذا التتي  الذي بب  الال بن يفصفح عن موفمونة بنفسف   
, في ذذا التتي  بنت واجد الحلقة األول  من مووففوع عن تاريخ  حوففرموت  ب  
اإلسفمم وذو بم شفك مووفوع  ني وفريد في نوعة ألنة يفتلف عن تلك الدراسفات  

 واألبحاث في 

حوففففرموت ال ريء شففففيء من اإليجاز والترتيز التي تناولت ذذه الفترة من تاريخ  
ف ل  ال تس من ذلك عالجت ذذه الدراسففة تاريخ حوففرموت  ب  اإلسففمم م الجة 
تنحو من  التفوففففي  والتبسففففيي والتد يء ,  م انبر  األسففففتاذ القدير الفقيد الباحث  
والمؤرخ محمد عبد القادر باميرف لتسفليي الوفوء علي مدينة الشفحر  ب  اإلسفمم 

 وال جمع شتات اإلفبار عن ذذه المدينة من فم  تتب ة الد يء لتاريخ محا

 بيلة  وفففاعة اليمنية الشففف يرة و عم ت ا الوييدة و الحميمة  ب ذه المدينة أ تما بن 
التتي  ال ييرق في ذذا المووفوع  ب  الت ريف بتاريخ مدينة الشفحر عبر ال صفور 

صفففر في وفففاي الم لومات بأسفففلو  موجز وموفففاوي يحاتي بحدث بسفففالي  ال 
 وفزن ا أ  م يلي ذلك موووع 

مسففففتفيب للبفاحفث األسففففتفاذ عبفد الرحمن عبفد التريم الممحي عن جارافيفة مفدينفة  
الشففففحر أ والتتيف  عل  ال موم ذو فيوه عل  يريء األلف ميف  من بجف  تو يء  
ونشففففر تفاريخ المحفافذفة , ذفذه الم مفة الجليلفة التي نفد  متتف  وزارة األعمم 

حافذة نفسففففة ل وففففمع ب ا والسفففف ي الجاد من اج  تحقيق ا بمم ت اون جميع  بالم
الم تمين بالتاريخ وتذا الم قفون لتقديم المشفففورة بو المسفففاذمة التتابة  ي ذذا ال م  

 القيم 

 وهللا من وراء القصد                                                           

 متت  وزارة األعمم

 رموت م/حو

  ب  اإلسمم وب د تاريخ اليمن

 الذي زار اليمن وحورموت - لألستاذ بحمد وصفي زتريا الم ندس 



ليس من شفك بن اليمن فيما موف  ذا حذ عذيم من التمدن و ال مر لم ووفرة ال روة 
, ورفاذة السففتان , يتن اليمن لم يبلف في  دم  تاريف  شففان بقية األ يار التي تانت  

ي منتصففففف األلف فالال   بشففففمالي الجزيرة  ال ربية الن بحدا   الم روفة ال تبدفي 
في منتصفففف اللف ال الث و الرابع   بال اني  ب  الميمد , بينما بحداث تلك األ يار تبد

, و الذا جاوزنا ما  ب  التاريخ ال نجد لليمن  ب  ذلك المنتصففف ذتر في سفففر بو  يم  
ء ماوفي األمم و البمد أ فم ي رف ما تان علية جو  بو نقش ما يسفتند علية في تحقي

و  يينففة فم  األلفين ال ففالففث و الرابع المففذتورين , حينمففا ذففاجرت    هاليمن وبر
موجات السفففاميين من جزيرة ال ر  نحو شفففمال ا , فتنتشفففر عل  وففففاف دجلة و  

االتاديين و    –الفرات و ال اصفففي و األردن , وتؤسفففس حوفففارات ودوال  باسفففم  
وتذلك ال ي رف ما الذا تان اليمن   –وريين و اآلشففوريين و البابليين وال برانيين  ال م

يمتن عفدة من بقفاع ا الجزيرة ال ربيفة ل الفدافع لتلفك الموجفات , بم بن ذفذا اللقف  تفان  
منحصفرا في بمد نجد و الحجاز, وذ  افر  اليمن  سفما من الموجات , بم لم يحت   

لتوافر بسففففبا  الرزق و الرف  ات ر من  -ا نرجحعل  م  – يينة للفرو  و ال جرة  
بمد نجفد و الحجفاز القفاحلفة في الافالف  ن  م من تفان ذفذا القيين , ومن بي األ وام 
يتألف ن وما حا  ذذه األ وام من الم يشففففة و المن ة ن و من بين بتو في األصفففف  , 

بفريقية ,  نشففؤا مع الحاميين , من نب   واحدة في شففر ي  –سففاميون    -بحء بن م وذم
فذذ  الحاميون شفففماال نحو مصفففر , وذذ  السفففاميون شفففر ا نحو  ل  الجزيرة 

ل ن  م من  وم عفاد و من بذف  1المفذتورة فتفان من جملت م بذف  اليمن األ فدمون ا
الرس , الفذين ذتروا في القرنن التريم و في تتف  التفاريخ ال ربيفة ن بتفانوا من بل فك 

وتيف اسففففتياع  وم عاد بن ي يشففففوا في ا بحقاف اليمانيين الذين نتسففففاء  عن م ن 
ل بينما ذذه األحقاف ذي  2الرم  بين اليمن و عمان الل  حوففففرموت و الشففففحر ل ا

بالن مااور م يشفففة و براري موحشفففة ن  م تيف  وففف  ذؤالء ع ودذم و تيف 
 انقرووا ن وذ  اآل ار القلية في ب ب بنحاء حورموت التي تنس  ل م ذي 

ب فدذم ممن سففففيفأتيفك ذترذم ن تف  ذلفك مفا  اوءجفاافالف  ذي أل وام ل م , بم ذي في ال
و التنقيف  في مجفاذ  تلفك البمد   برح  ي يي الحفدس و االفتراب ينتذر تقفدم البحفث

 النا ية أ 

بما الذي عرف عن تاريخ اليمن القديم منذ القرن الرابع عشففر بو الفامس عشففر  ب  
سمم , بي فم  واحد بو ا نين و عشرين  الميمد حت  القرن السابع الذي ذ ر في  اإل

 رن , ف و بنة تأسفسفت في  دولة بو دويمت عديدة , فلب ت تقدم ا في ميادين ال مران  
و الحوففففارة ات ر من  بوت  في الفتح و السففففياسففففية أ و د بحث مؤرفو اليونان و  
و    الرومان م   ا ديود ور ل و ا ذيرودوتل و ا اسفترابون ل عن مدن اليمن و دولة

مسففففالت  التجارية و حالة االجتماعية التي تانت في ع دذم , وبحث مؤرفو ال ر  
و ابن فلفدون عن دولفة البفا فدة و احفدا فة    تفاليبري و المسفففف ودي و ابن األ ير

المشففف ورة التي سفففم وذا من السفففن الراوية و بحث جارافيو ال ر  عن محاوفففر 
 و حصون  و صوره أ سدودهاليمن و ن اره و 
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 نبذه عن تاريخ الشحر

 بقلم : احمد عوب باوزير

 

الشفحر مع شفجرة و ذي مسفي  الماء الجاف , و تيلء التلمة في القديم عل  المنيقة 
و ببين تما يقا  ل اا السففففوقل لتون ا منفذا تجاريا    السففففاحلية الوا  ة ما بين عمان

الل  االسفوقل حيث    ذفار الل  شفبام  ملصفادرات اللبان التي تانت تأت  ب  القواف  من 
يصفففففدر من فا الل  الففار  , وذي بحفد بسففففواق ال ر  القفديمفة في الجزيرة ال ربيفة 
ي رف يسفففوق الشفففحر , تما تانت واسفففية للتباد  التجاري ما بين ال ند و الفلي  

 ال ربي و مصر ز شرق بفريقيا من ج ة وبين حورموت من ج ة بفر  أ



ي تاريف ا اإلسفممي حتومات مت ددة تسفتق  باألمر تارة  و  و د ت ا با عل  الشفحر ف
تفوففففع لملوك اليمن تارة بفر  , وتتون عاصففففمة ل مارة  و بحيانا بفر  تاب ة  

 ل مارة تتفذ من بحد , مدن حورموت عاصمة ل ا أ

وعندما بستق  بنو زياد بحتم اليمن  ي ع د الفليفة المأمون ال باسي بمتد نفوذذم الل  
و شففم  م  ا الشففحر أ  م عندما  امت الدولة الصففليحية في اليمن عام  حوففرموت  

ذفففففف بسفيت ذي األفر  نفوذذا عل  الشفحر و ب امت بني م ن حتاما علي ا ,  429
ين في اليمن  امت في حوفففرموت  مث سفففلينات  يوب د بن وففف ف حا  الصفففليح

و عاصفمت ا    سفلينة ن   حيان و عاصفمت ا تريم  و ال انية سفلينة ن  الد ار  األول 
الشفحر ,  و بد  ذذا التقسفيم الل  ال ارة الفتن و   شفبام و ال ال ة ن  فارس و عاصفمت ا

القم   بين الحتام فسفففاءت بحوا  حوفففرموت و سفففاد الذلم و البيش ب ا ولم ينقذ  
الحوفارم من ذلك الوي  سفو  ع مان الزنجبيلي  ا د صفمح الدين األيوبي في اليمن 

ذففففففف  و بياح بالسففلينات ال مث ,  م ن وففت  575الذي  زا حوففرموت سففنة 
في  ااوفيرووت فقوفت عل  األيوبيين , ف اد األيوبيين إلفوفاع م ال الن م حوفرم

األفير الل  البقفا  م تنوا  عن م يقفدمون ل م الوالء و اإلتفاوات  م ذ رت  بيلفة ن فد و  
اسفتولت عل  حوفرموت بأسفرذا أ لتن م انقسفموا عل  بنفسف م و اسفتول  ن  يماني  

عل  الشففحر , وب د  يام دولة  ذففففففف  تما اسففتول  ن  فارس   624سففنة    عل  تريم
ذفففففف  الال بن حتم م  836  – 677الرسفوليين في اليمن فوف ت الشفحر ل م بين سفنة  

لحوفففرموت تأرجح بين القوة و الوففف ف فقام ببو دجانة الم ري باالسفففتيمء عل   
ذف   858ذففففف لتن الياذريين الذين تم ل م االستيمء عل  عدن سنة   836الشحر سنة 

الشفحر من ن  ببو دجانة اسفتفلفوا السفليان بدر بن محمد الت يري تمتنوا من انتزاع 
, و ذذه ذي المرة األول  التي يحتم في ا ن  ت ير الشففففحر , الال الن فارس ببو دجانة  
اسفتردذا من ن  ت ير وذلت تحت حتم م حت  مسفت   القرن ال اشفر ال جري عندما  

 يردذم ن  ت ير من ا أ 

بن ج عبففد هللا  بن  بففدر  ذجم  وفي ع ففد  ل  بففأبي يويرق  ا  الملقفف   الت يري   فر 
ذفف حيث تصد  ل م المواينون و دار  تا  929البرتااليون عل  مدينة الشحر سنة    

شفديد في الشفوارع , و منذ منتصفف القرن ال اني عشفر ال جري بصفبحت حوفرموت 
في يد عشففا ر يافع الذين تونوا ل م سففلينات مت ددة في مدن و  ر  حوففرموت , 

شففحر من نصففي  ب  بريك الذين عقدوا تحالفات مع  بيلة الحموم و  يرذا  وتانت ال
من القبا   التي ت يش في المنيقة المحبية بالشفحر أ و  د بحب م الناس و  د اتتسفبوا  
سفم ة ييبة , الال بن ب  ت ير اسفت ادوا السفييرة عل  مدن الداف  من بيدي الياف يين  

و يردوا من ا ب  بريك أ  م  ام السليان   ذفف و احتلوذا  1282و ذاجموا الشحر سنة 
بيرد ب  ت ير من    عوب بن عمر الق ييي الذي  دم لتوه  من ال ند في ال ام نفسفففف

الشحر و استول  علي ا وج ل ا نقية انيمق الحتم  براوي بفر  أ و بذم الم الم 
حصففون و  التاريفية لمدينة الشففحر , الحصففون التي ب ام ا الحتام ب ا أ و بو  ذذه ال

بذم ا ح! صفففن بن عياش الذي  ام ب دمة السفففليان عوب بن عمر الق ييي و بن   
حصن  ويا عل   رار القمع ال ندية و ي رف بالن بحصن بن عياش أ   عل  انقاو



و ذناك بيوففا الحصففن الم روف ا بدار بوبك ل و الحصففن األفر الم روف ا بدار 
 ناصر ل و ذما من  صور ب  بريك أ

الشففحر بحد الم الم ال امة بالمدينة و ذو  ديم و ال ي رف تاريخ بنا   ,   وي تبر سففور
و  د ت دم و  د  ام السففففليان عوب بن عمر الق ييي ببنا   من جديد و اسففففتارق 
بناؤه سففتة عشففر عاما أ و بلات تتاليف بنا   ما ة بلف و أ و ل ذا السففور بوابتان  

يقفا  لألفر  ا سفففففدة الفور ل و  د   ا سفففففدة ال يفدروس ل و ألحفدذمفاتبيرتفان يقفا  
 بوشتت األفيرة عل  التداعي و السقوي أ 

و تشت ر الشحر بصناعة الحلي و الممبس ووفرة األسماك أ و تقام ب ا زيارة سنوية  
للولي ا سفففففالم عمر ال يفاس ل يفأتي اللي فا النفاس من تف  متفان وتقفام ب فا األل فا  
الشف بية , و تانت البوفا ع و السفلع التجارية تنق  من الشفحر الل  حوفرموت الداف  

لسففففن ترسفففوا ب ا باعتبارذا الميناء الوحيد و  بواسفففية الجما  ا القواف  ل و تانت ا
 ال ام لحورموت أ 

  

  

  

  

  

  بيلة  واعة اليمنية 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

  

 بيلة  وففففاعة بشفففف ر القبا   اليمنية , وذي تحت  منايء عديدة في اليمن أ و تانت  
تان    وفاعة السفاحلية منقسفمة عل  نفسف ا و تانت في حرو  ياحنة فيما بين ا أ و

ببرز فروع  وففاعة السففاحلية  بيلة الم رة و يلي ا في البأس و القوة  بيلة بني عليان  
 بن مالك القواعية التي تانت تحتم الشحر في زمن  ير م روف  ب  اإلسمم أ 



تان لبني عليان بن مالك ملك يسفففم  ال ميسفففع بن النمر بن مره بن عليان بن مالك 
الفروع القوففاعية يم ت تنده في ا تحام منيقة القوففاعي أ و بسففب  التناحر بين  

 وففاعة السففاحلية , و عل  احتم  منيقة الشففحر بوصففف ا ميناءين تجاريين م مين 
 في ذلك ال  د أ

توف  الملك ال ميسففع بن النمر و فلف من النسفف  سففم ون بنت ال ميسففع بن النمر و  
ان م بن شففرحبي     –ذي برملة في ال م ين من عمرذا , و ل ا و لدان صففايران ذما 

و النفابافة بن شففففرحبيف  في ال فامنفة من عمرة , ببوذمفا   –في ال فاشففففرة من عمره  
ع أ و تان ي م  ربانا في السفففن شففرحبي  بن يابخ بن النمر و ذو بن بفي ال ميسفف

 التجارية أ و  د مات  ريقا عند فروج  من شرق بفريقيا الل  الشحر أ 

تما فلف الملك ال ميسفع بيوفا ,  اشفم بن ال ميسفع و ذو فت  في الحادية عشفر من 
عمرة , و الفميلة بنت ال ميسففع و ذي فتاه في التاسفف ة عشففر من ال مر , و الزبين   

الء األوالد  ؤي فتاه في ال امنة عشفففرة من ال مر , و الل  جان  ذبنت ال ميسفففع و ذ
فلف برملة ذي " ماء السفففماء " بنت الحارث من  وفففاعة وادي عمد , و تانت بم 

 ولدية و بنات  ال مث أ

  

  

 الملتة القواعية ا سم ون ل ملتة الشحر

  

ن التحي  بو تانت سففم ون تتمتع بجما  را ع , و لذا يلقبون ا بذ  الشففحر , بسففم و
الشففحر  ءرا يومنا ذذا أ و شفف الل التحيلة و ذو وصففف ل ا ببقتة ل ا ادوار التاريخ  

 ون تانوا يشيدون تانوا يشيدون ل م بذ  الشحر من ذلك يالش ب

ور ل  الشففاعر الشفف بي الشففحري صففمح جابر النوبي حيث يقو  في بحد ف و  الما
 مقيوعاتة الانا ية أأ 

  

 و ليش بتي  تل       ناع السف  ما  در

 -ذال حتاية سمر –ال انت بوران و حسنك   تما سم ون 

  



ذففففف من  1325المتوف  سنة   -و يقو  الشاعر الش بي الشحر : سالم محمد باحويرث
يصفف في ا حللة الشفحر اال تصفادية في ع ده , و ذلك ب د بن احتتر  صفيدة رباعية  

 ال نود التجارة الفارجية و الدافلية في المدينة  ا  : 

  

 نذوين ياشحر سم ون التحي    وسو  ا من زمن ير   ر ي  

 و ال يتاو  ما   م ي                     هللا يش د وفلقة شاذدين

  

  ولة :  الل 

  

 يام سم ون التحي           و ذي بمد الان  و الانتتي  تانت تما ب

 ماذي تما تارب  ارب البيي         و ال تما القين و اال تال نين

 تجارذا رجا  نازل م نبد                   ت  يوم مرت  ينزل ا عدد

 ما الموسم ذي السنة اال ت د        شوف ا عجيبة تل   عرب السنين

  

  م ينادي الملتة سم ون بقولة : 

 سم ون ياتفن الذ  الذلي           اين ال ميسع وابنة شرحبي 

 لي حلوا س اد جيم ب د جي          ن مة  واعة رجا  راشدين

 سم ون شي الشحر رج ت تصداع      و وتنا في زعا م باسباع 

 ين ان تمت اال تده ذذا الوياع       اذلش  دو في السواح  شارد

والقصفيدة ذذه تقع في برب ة وفمسفين رباعية , ذتر الشفاعر في ا من تانوا تجار من 
الل  الملتة   الشفارت بذ  الشفحر في ع ده , والذي ي منا من التمم الشفاعر باحويرث  

, وتم ذي م يرة للشفجن    ةسفع وزوج ا شفرحبي  و بيلت ا  وفاعيسفم ون وببي ا ال م
الي الشففففحر بتليفدذم ويريف م مفاذو الال امتفداد تلمتف  أ فقفد تفان رحمف  هللا ير  بن بذف

 لألصو  التي انحدرت من ا ملتة الشحر القديمة سم ون أ



و د افتار بنو عليان بن مالك القوفاعيون سفم ون لتتون ملتة علي م ب د وفاة ببي ا , 
لصففات تانت تتحل  ب ا ,  وة الشففصفية والذتاء المفري والشفجاعة وحسفن الربي 

عل  المواينين ل فا واإللمفام التفام بفأحوا  بمدذفا الفدافليفة وعم فات ا    والتفدبير وال يف 
الفارجية  ديماً وحدي ا أ وفي ذذا مصفففداق لتمم الشفففاعر الشفففحري المافور ل  : 

 ذف أأ1328عوب س يد ال ماري المتوفي سنة 

  ا  ال ماري : 

 ذي ج لت للت  تلتو    واعةذترت الحتم ذي يبتز ويقيع        

 زمن عل  الحء فلوا الذي  يرتع    سو  والسارح والسيف مسلو  

 زمن ت  شيء  بت ماشي تويع        ومن سم ون في  ات  ومقتو  

وعن يريء تلقي الفلف عن السففلف , تان بذ  الشففحر ي لمون عن تاريخ الشففحر  
 يج ل  الت يرون اآلن أ ما اإلفباري

يقر  برب ين عام موففت ي لمون افباراً  ن م الذين عاشففوا الل  مافقد تان الناباون م
عن بحوا  الشففففحر القفديمفة حت  ولو بن فا تفانفت بفبفاراً امتزجفت في فا الحقفا ء 
باألسففايير أ وفي ليلة زفاف سففم ون الل  ابن عم ا شففرحبي  بن يابخ بيلء ببوذا  

لزواج ا اسفففم ا عل  المسفففيا  الذي يفترق مدينة الشفففحر في مووفففوعين تذتر  
الميمون فأصفبح يدع  مسفيا  سفم ون ب د بن تان ي رف بوادي السفرحة أ والسفرحة 
بو السفرح ذي شفجرة دم األفوين , وتانت ذذه األشفجار  وية جداً ال تأتل  األروفة 
بو بية نفة من اآلفات الفشف  فتان بذ  الشفحر يسفقفون ب ا بيوت م الل  ع د  ري  أأ  

 ون الاابات  بن شففجرة السففرحة , شففجرة برية ال و د بلاني من بحد الم تمين بشفف
تارس ولتن ا تنبت عشفففوا ياً في ب ب المنايء المميرة موسفففمياً ألن ا تحتا  الل  
مير  زير يسففففقي ا , وألن وجودذا في ذذا الوادي , وادي سففففم ون ليد  عل  بن 
األميفار تفانفت ت يف  موسففففميفاً بازارة في ذفذا الجزء من جنو  بمد ال ر  في 

  ود التي عاصرت الملتة سم ون أال 

واآلن سفففوف نروي حاد ة , تانت في  ديم الزمان , وسفففالف ال صفففر واألوان  د 
حد ت عل  ع د الملتة سفففم ون ملتة الشفففحر , فمن األفبار التي تلقيناذا من بذالي  
الشفففحر السفففابقين بم ا  : سفففالم بن بحمد عيديد , عمر عبود حميد , صفففالح بتار 

ر جابر النوبي , وال ممة محمد بن عمر ال ماري , والمقدم بحمد باشففراحي  , ناصفف
بن علي بن ناصفففر بن بريك , والحا  سفففالم بن بحمد بن بريك و يرذم من ال قاة , 

بوردت ا التت  التاريفية اسفففتي نا بن نصفففو  فذلك من تاريخ الشفففحر  بفبارومن  
 القديم أ



فروع من  بيلة تنده اليمنية من   في بحد ال  ود الوففاربة في القدم في تاريخ ذاجرت
ميفارح فا بحوففففرموت الل  منيقفة البحرين ومنيقفة البحرين ت ني  فديمفاً بفالمنيقفة  

 الممتدة من ربس مصندم في عمان الل  القبلة في عمان أ

  واإلحسفاءي رف اآلن بدولة اإلمارات ال ربية المتحدة و ير   وتشفم  ذذه المنيقة ما
ق أ والفروع التندية التي ذاجرت من حورموت والقييف والتويت وجزء من ال را

تانت السففتاسففك والحروم وبنو األشففرس وبنو دومان وبنو األشفف ث وبنو ل جم وبنو  
عفير وبنو الم شفففففار وبنو عتفابة وبنو مرتع وبنو   لف  أ بما فروع تنفده التي ذلفت 

  وبنو المحاي  والسفتون وبنو  –بي الصفي ر   -بحوفرموت من م بنو الليث بن حارث  
الريش وبنو ذذ  بن م اوية والصففففدفيون ونقي  وبنو م اوية وبنو وذ   شففففا ش  
وتانت وتانت منازل م في حوففرموت الصففحراء الشففمالية الاربية والسففور ووادي  
سفر ووادي ذنين ووادي ج يمة وال جرين ودمون ال جرين وعند  والقزه والتسفك , 

فري والمسفحرة وشفبام وتسفر وذي المنيقة الوا  ة بوادي عدم وسفاه الل  الفون وال
 شفففاش أأ وفي منيقة البحرين دفلت تنده في حرو  مسفففتمرة عل  مد  فترة من 
التاريخ مع  با   عنزه وتميم والناذرة والاسفاسفنة وبني بسفد الال بن ا اسفتياعت ر م  

التي صفففادفت ا بن ت بت ب دام ا في دومة الجند  والمشفففجر ودبي ونجد   ةت  الم انا
واليمامة , ولما بن ذاجرت  بيلة ! يي من اليمن ودحرت بني بسففد من منيقت م من 
نجد وذي المنيقة الم روفة بجبا  بجا وسفففلم  اوفففيرت تنده الل  محاولة النزوح 

 فا من فت من  بف  المنفاذرة الل  بفاديفة السففففمفاوا في حوب ن ر الفرات بفال راق , ولتن
والفرس فوففا ت عل  تنده األرب بما رحبت الل  بن تان ذاك اليوم المشفف ور من 
بيفام ال ر  , وذو يوم الفدوابر الفذي دارت فيف  رح  الحر  بين تميم وتنفده , وتفان  
النصففر في ا لتميم عل  تنده وتانت فسففا ر تنده عذيمة في الرجا  واألموا  عندذا  

ا ف  اليمنيفة عل  تنفده الفذين  رروا ال ودة في ذلفك الحين  م فة بشفففففارت ب ب القبف
و م ين بلف بما في ا األيفا  والنسففاء والشففيوخ , وتان في م سففتما ة من الفرسففان أ 
و ب  بن ت ود تنده الل  حوفففرموت  ررت بن ينقسفففموا الل   سفففمين أ  سفففم يحاو   

 داف  حورموت أاحتم  منيقة الشحر , و سم ي ود الل  منازلة األصلية في 

تانت منيقة الشفحر مناز  لقبيلة  وفاعة وبشف ر فروع ا الم رة وجرم وبنو عليان  
وبنو المسففففن وبنو الحفارث وبنو وففففف  وبنو حلوان وبنو لفنفت أ بمفا في دافف  
حوفففرموت فتانت فروع  وفففاعة بنو بحرم وذم اآلن ن  ت ير ون  تميم والمناذي   

فروع من  وفففففاعفة واسفففف فة متنفافرة في والترو  ون  حبروت وال ففار , نفاذيفك ب
 جزيرة ال ر  وفي نواحي الشام وباألفص في ذوبة الجوالن وفي األردن أ

لقد ترامت ب ناء اعتزام ال ودة الل  حوففففرموت الل   وففففاعة أ وتان ذلك في حياة  
الملك ال ميسفع ملك الشفحر , فأرسفلوا الل  البحرين جواسفيسف م ليتسفقيوا عل  بفبار 

ليرففدوذفا بو  بفأو  الل   بفا ل م , ولقفد ب ب موفففففاجع  وفففففاعفة تنفده وتحرتفات م و
الشففحر بن ت لم بن تنده يفييون لمسففتيمء عل  منيقت م وتشففريدذم من ا ب د البادة  
من يسفتيي ون البادت م من م فأ امت دعاة من  وفاعة ينادون بوفم الصففوف وتناسفي  



سفاعي ذذا الرج  بحقاد الماوفي ومسسفي  , وتان بتبر من بشف ر الفيباء وتان من م
والسماح و  ين وبنو عليان أ وب امت صلحاً   –الحتيم ومن  واعة صفوف ا الم رة  

فيمفا بين فا وذفدمفت وبرا فت الفدمفاء والازوات القفديمفة وجفددوا بحمف م مع بفاديفة  
و  ين أ تمفا جفددوا بين م وبين    –المشففففقفاص وذم بني عجيف  وبني عمرو الحموم  

ي يحفاورن فا من الار  وحفدذم من وادي حويره الل  بي  بفا ف  حمير الت –الم ور   
 وادي ميف   في ب ص  الار  أ

وعقدت  وففاعة لواء الر اسففة للملتة سففم ون علي م ألن بني عليان يم لون الفروع 
القوففففاعي األتبر  روة وعتاد حر  أ وألذمية المنيقة التي يسففففتنون ا من الناحية  

  أ وحصففففف  اليمف بين م , وتلمفة التجفاريفة الذ بن فا تفانفت مفتفاح حوففففرموت الفدافف
اإليمف ت ني ال  د المقدس الذي ال ين قد الال في حرم الصفنم عوب تأتيد ألذمية ما 

في المتان الذي   –ت اذدوا أ و د حص  اجتماع في  صر المنيف ومتان  تما  ي  لي 
وذو الحصففن الذي تانت تسففتن  وتحتم من  الملتة    –يقع في حصففن بن عياش اليوم 

 أسم ون 

و د حور االجتماع الوم وم الزويدي ر يس  بيلة الم رة واال يت  بن سنان ر يس  
 بيلة   ين , والصففففبر بن يابفة ر يس  بيلة السففففماح , والف د بن  يم ر يس بني  
عجيف  , ومجفدوع بن ال رمفة ر يس  بيلفة الحموم , وتفانفا نجمفاً االجتمفاع اال يتف  

 وفففففاعفة ن  عليفان , وفي ذفذا االجتمفاع ال  يني , و وبفان بن تل وم ر يس ت نفة  
اسففت روففوا ت  الم لومات التي برسففل ا اللي م عيون م المنب ون في م سففترات تنده  

 بالبحرين أ

من بذم تلك الم لومات بن تنده في تحرت ا الل  حوفرموت سفوف تنقسفم الل   سفمين 
شفما   القسفم األتبر من م وفي  األيفا  والشفيوخ والنسفاء والمواشفي سفوف تمر الل   –

جبا  م رات منحدرة الل  بسفففف  جب  حبيشفففة  م  ا مة سفففناء  م الل  شففف   ذود  م  
يفترق الوادي الل  المسفحرة ومن ا الل  التسفر  م الل  منيقة الصفي ر  م الل  شفبوة أ 
بما فرسففففان تنده وعددذم سففففتما ة فارس فسففففوف يمرون شففففما  جبا  م رات  م  

في زلون   ين وينزلون بين وادي  ينحدرون في منيقة السففماح بذالي وادي المسففلة  
المسففيلة الل  متان يقا  ل  بزوم ليقتحمون حري  فيفصففلون الجزء الم ري ويشففلون  
حرتة   ين أ ومن ب د حري  يمشفون الل  منايء سفاحلية حوفرمية منبسفية وعامرة  
بالماء ال ذ  ل ا , والماء والي ام ل م أ وسيتون ال دف ال اني لتنده منيقة م بر مع 

الحموم محلفين منايء بني عجي  فلف م وتان  روف م من تشفتيت الحموم ذو     يادة
م رفت م بمفا للحموم من صففففمت تجفاريفة  ويفة بفالشففففحر واحتتفارذم ليرق القبفا ف  

تانت تنده تؤم  في االسفففتيمء علي  والدفع    المؤدية من الشفففحر الل  شفففبام وذذا ما
رذم في ا  م الن م باالستيمء عل   بالحموم الل  بعالي جبال م وبودي! ت م الب يدة وحص

سفوف يتحتمون في المنايء المحيية التي تنبت اللبان بو عل  األ   التسفلي   ينم بر
عل  بذم تجارة اللبان فإذا حققوا مافيي ل  فإن تنده ب د ذلك سوف يس   علي ا الل  

حروا  االسفتيمء عل  الشفحر والتحتم في مينا  ا ال ذيم وتجارت ا الواسف ة ب د بن يد



بني عليان الل  ج ة الار  ومن فيي م تان تحييم صفنم  وفاعة عوب والب ب 
ينيقون  عوب , وووفففع صفففنم تنده والذبيح في متان  في بعل  وادي ال يص الل  
الشففما  من جب  وفف  وفف  وتانت الملتة سففم ون ذي التي تقرب عل  الحاوففرين  

عل  رؤوس م اليير   الم لومات المفزعة , وتان الحوور يستم ون صامتين , وتأن
وب د بن انت ت الملتة حدي  ا أ تتلم التاذن  وبان بوصفف  ر يس المجلس االسفتشفاري  

 للملتة وبواف  ا مً : 

ذترت  ملتتنا ال ذيمة وبنب  الحاوففرون الل  بن حرتة تنده سففوف  النني بؤتد ت  ما
ن الل  تبدب بو  ميلع الدلو بي في بتتوبر وذو ميلع الشففتاء ومحتم  بن م سففيصففلو

رؤوس وادي المسفيلة في نجم ال ق ة بي بوافر ديسفمبر بي ب د تسف ين يوماً من بدء  
 حرتت م من منيقة الفلي  نحو حورموت نحونا أأ

الننفا اليوم في ميلع الن فا م ميلع الفريف والبحر مالء ولتن ال فديفد من رجفالنفا  
فلي  والل  ورجالتم سففففوف يرتبون البحر في سفففففننا الشففففراعية الل  ال ند والل  ال

السفواح  اإلفريقية الشفر ية في نجم سف ي  بي في األسفبوعين ال اني وال الث من شف ر 
ب سفي أ لذلك فإنني بر  بن الاي بسففارنا ذذا ال ام لتي يتوفر لنا الرجا  المقاتلون , 
نحن ذنا نسفففتييع بن نزود جيشفففاً من حملة الرماح والسفففيوف والقسفففي والسففف ام 

ن شفبابنا المقاتلين ذلك ألن م سفترنا في الم ينة و وام  بلف المسفمومة  وام  بلفان م
وفمسففففما ة مقات  سففففيذلون حيث ذم حت  ال تفاج نا حمير من الم ور  من ج ة 
الار  أ سفيتون  ا د جيشفنا الذاً وافقت الملتة سفم ون الزبر ان ابن عادية وذو شفا   

أ وب د بن سفتت  ن يمتمرس في الحرو  وسفيسفاعد  م ون من فيرة  ادتنا ال سفتري
ر يس الت نة , يلبت الملتة سفففم ون من الحاوفففرين الحديث فأشفففاروا جمي اً الل  

 د   ذترت  الملتة سفففم ون ذو ت  ما  اال يت  بن سفففنان ر يس   ين فقا  : الن ت  ما
بلانا من عيوننا المنب قة في م سفففترات تنده , وتما ت لمون بننا جمي اً ليسفففت لدينا  

حسففا  الحرو  عند ال ر  بن سففتما ة فارس ت اد ل ا  وة  وة من الفوارس أ وفي  
من المشفففاة   وام ا عل  األ    م ة نالف مقات  من األبيا  المااورير و د سفففرني  
جداً بن بسفمع من التاذن  وبان بن بني عليان في اسفتياعت م تج يز جيش  وام  بلفا 

لمنيقة  د علم عن بيولت   مقات  أأ بما القا د الزبر ان فلسفت بذن الال بن ت  من في ا
وعن الفيي القتفاليفة الف فالفة أ الن لفدي ا تراحفاً سفففففأ فدمف  لتم للنذر وذو بن علينفا بن 
نرسففف  من بوالدنا من ن ء في م ليقابلوا تنده عل  اليريء ولي لموا م  م تمرشفففدين  
يقودوا تنففده الل   ألن م الي رفون منففايقنففا , وعل  ذؤالء بن يففوا ذويففات م وبن 

ا في المنيقفة الوا  فة بين رؤوس وادي المسففففيلفة وبروم أ الن ذفذه المنيقفة ال تمفا ننف
تصففلح لحرتة الفرسففان نذروا لوعورة براوففي ا وذناك مداحر ت يرة ب ا ال بد بن 
نج   تنده يسفلتون ا لتي نتمتن نحن برماحنا وسفيوفنا وسف امنا المسفمومة من الفتك 

بملنا الوحيد للتصدي في ا لفوارس تنده  بأتبر عدد من فرسان م أ الن ذذه المنيقة ذي  
بيي ة جداً , وبالحرتة البيي ة ال يسفتييع الفرسفان ا تحام  الال لن تتون حرتة فيول م  

موا  نا بالقوة التي يردون ا أ بن م فوارس ببيا  الشفك ف! ي ذلك , ولتن م فوارس 
 عقات  مصحراء ونحن رجا  جبا  , واعرف من م بمنايقنا وتما يقا  فإن األرب ت



بذل ا أ وبما بنتم تج لون ب ب ذذه المنايء فنحن سفففوف نتول  افتيار المرشفففدين 
 من بين رجالنا , ألن المسيلة مشترتة بننا وبين الم رة أ

الن ل جة الم رة سففوف لن تفف  عل  تنده , ولتن ل جتنا الحوففرمية سففوف تفف   
المرشدين سيتونون من وبيواً فإن رجالنا سوف يففون ذويت م عن تنده أ لذلك فإن  

رجا    ين فقي أ والنني بح  بن بسمع الملتة سم ون وبقية الحاورون في ا تراحي 
الذي  دمت  عندذا بيدت الملتة واال يت  ويلبت الت ليء علي ا من  ب  رؤسفاء الم رة 
وبني عجي  والحموم والسففماح أ فتحدث ر يس  بيلة الحموم مجدوع بن ال رمة وبيد  

ال  يني ووافق  رؤسفففاء الم رة والسفففماح وبني عجي  أ ب دذا سفففألت  ربي اال يت  
الملتة سففم ون بما الذا تان الحوففور يوافقن ا عل  ربي التاذن  وبان بإلااء بسفففار  
السفففن ذذا الموسففم , فرد الحاوففرون بالموافقة أ عند ذلك ا ترحت الملتة سففم ون  

ن القبا   الفمس , ليرتبوا حشففد ترك ال م  بيد القا د الزبر ان والقيادة ال سففتريين م
ال فدد التفافي من الجنفد الفذين سففففوف يتصفففففدون لمجفابفة تنفدة في وادي المسففففيلفة , 

ذناك من   –وليقرروا بعداد المقاتلين الذين سوف ينب ون في يو  المنيقة وعرو ا  
يفلفت من تنفده من التمفا ن في وادي المسففففيلفة أ وتفتتم االجتمفاع عل  بم  اللقفاء في 

لاد أ وذنا ت لن الملتة سففم ون بن الميايا جاذزة لنق  الرؤسففاء الل  حرم  صففباح ا!
ال  د المقدس والتصفالح والتوفامن بين الفر اء الذين يفصف م    إلبرامالصفنم عوب  

األمر أ ويفر  الحاوفرون من القاعة تتقدم م الملتة سفم ون ويتوج ون الل  الصفنم 
تلمة ذيام , المقر , وعوب اسففم في منيقة ذيام , والتي تنيء اآلن ي وب وم ن   

الصففنم بي مقر الصففنم بو حرم الصففنم , ويتم في حرم الصففنم االيمف في التحالف 
والت اوفففد وذدم وردم ت  المسسفففي بين ت  األيراف الم نية وتمشفففي األمور عل   
مفايرام أ ويتقفدم مقفاتلو  وفففففاعفة وبحمف م الل  منفايء القتفا  ويقب ون في منفايء 

 استراتيجية أ

 

 يوم النذر والمنح 

و ب  بن نفوب في مووفففوع النذور والمنح ينباي لنا بن نف م بووفففوح بن النذور  
ذي الحيوانات التي يتقدم ب ا بصففحاب ا نذروا لتذبح ي اماً للزا رين في مقر الصففنم 

 عوب سواء تانت من اإلب  بو البقر بو الانم أ

مؤ تاً للصففنم ليشففر  بلبان ا    بما المنح منحية ف ي الحيوانات التي يمنح ا بصففحاب ا
الزا رون بمقر الصففففنم عوب أ وب فد بيفام الزيفارة ت فاد المنفايح الل  بربفاب فا أ تفذلفك 

 علينا بن نف م الفرق بين تلمتي الن يش والتنويش أ



فالن يش ذو بن ترفع المربة الشفابة ربسف ا مايلة ب  الل  الفلف  م تنشفر شف رذا ربسف ا 
حرتات واليقاعات م روفة أ وذذا م ناه صففحة الجسففم في اتجاذات مفتلفة وحسفف   

 و وة األعصا  ووفرة الشبا  أ

وفي ال ادة اليتقدم للن يش الال البنات السليمات األبدان والوا قات من ممحة وجوذ ن  
 وتناسء بقية بعواء بجسام ن ويو  ش ر رؤوس ن أ

الشففففابات فت  من ن وبما تلمة التنويش فم ناذا المناوشففففة بي المباراة بين الفتيات  
تناوش األفر  بي تباري ا عل   وة االحتما  ويو  الشف ر وصفباحة الوج  ورشفا ة  

 الحرتات , ولم بتبر عدد من الم جبين الشبا  أ

والمربة في ت  ال صفففور تج   من نفسففف ا مرتز الجاذبية للرج  ومصفففدر ب جت    
ت ليم عل  بي حا  وسففروره م ما ت لمت وت قفت ولو تانت حت  ر يسففة لدولة أ وال

 ال يت ارب تون المربة فتنة فلق ا هللا بين األنام أ

وب د بيام ي قد اجتماع شففف بي في عج  بات أ تلمة عج  بات تلمة يمنية  ديمة م   
يام وب , وت ني عج  النذور والمنح , وبات م ناذا ساحة , بي ساحة تقديم النذور  

 والمنح والتي نيق ا اآلن :

 عيبات :

سففادن الصففنم التاذن المسففاعد األتي  بن عوف , وعند وصففو  السففادن الل  يتربس  
سففاحة النذور وجد جموعاً من الرجا  والنسففاء واأليفا  في انتذار تقديم نذورذم أ 
فدف  فيمت  وافترش بروففففي ا ورف ت سففففقف ا  م تناو  سففففجمت  الجلدية وب مم  

بو  متقدم  وث بن فل وم   ومحبرت  وناد  بن يتقفدم الحفاوففففرون فرداً فردا أ وتان
القوفاعي وذو بحد رجا   صفر الملتة سفم ون أ و ا   وث مفايباً التاذن األتي  
لقد ب  تني الملتة سفم ون بن تسفجلوا ل ا نذراً للصفنم بالنصفر لرجالنا المقاتلين وفد 

فمسففففون   ودا" أأأ وعشففففرون  ورا" ي اما"لقوففففاعة الانم تنده الم تمدين وذو  
من الانم شرابا" ل م أ  م يل   وث بن فل وم من التاذن بن يسج    و م ما ة منيحة

نذرا" من " ماء السفماء " بم الملتة سفم ون   دره عشفرة  يران وعشفرين تيسفا" من 
البر وفمسففون جرابا" من التمر الزا   الصففنم بأن ي ود ببناءذا الااشففم ورواس من 

ر عل  تنده الم تدين أ تما الحر  سفالمين أ وبن يتت  لجيش  وفاعة وحلفا  ا النصف
نفذرت " مفاء السففففمفاء " بن تففدم ابنتفاذفا المفيلفة والزبينف  زا ري الم بفد ييلفة بيفام  
الزيفارة أ تفان  وث بن فل وم يتحفدث, والسفففففادن يقيفد تف  مفا يقولف   م بردف  وث  
 ا م" أأ بنني برجو من السفففادن بتي  بن عوف بن يسفففج  نذرين بحدذما من بفت 

ل  18ل سنة وال اني من بفت الملتة الزبين  وعمرذا ا  19ة وعمرذا ا الملتة المفيل
سفنة ونذرذما بن ما سفوف ير صفان ر صفة  التنويش في سفاحة النذور عند الصفنم الذا 

 وفففاعة وحلفا  ا وفففد تنده الم تدين وعادا الفوان ما رواس  ألبيا تحقء النصفففر  



رين أ  م ناد  السفادن في و اشفم سفالمين من الحر  أ و د سفج  السفادن ذذا ين النذ
الجمع تفارتفا" المجفا  لمن براد االنتفذار أ فتقفدمفت امربة و فالفت النني الوعفد بنفت  
 حيان و د نذرت للصفففنم عوب ب ور ي اما" لوفففيوف الصفففنم الذا تحقء النصفففر 
ح نذرت   لرجالنا عل  الممعين تنده أ م تقدمت فتاة شففابة الن اسففمي مزن  بنت الصففت

الال ما يسفتر ال ورة وال ديين في سفاحة النذور الذا انتصفرنا  للصفنم بن بر ص عارية  
عل  بعدا نا تنده أ  م تقدم رج  مسفن يتوتاء عل  عتازه وذو منحني الذ ر ويقو   
اسفمي ا ! نيح بن ذبورك لقد انتذرت بأربع منايح  نم لوفيوف الصفنم شفرابا" الذا 

 انتصرنا عل  األعداء تنده أ

النيح , فأجا  الشفا   المنحني  الذ ر بصفوت عا  : ففايب  السفادن  ا م" أأأ يا 
ن م أأ فقا  السادن الن عليك نذرا" سابقا" لم تفي ب  للصنم وذو وع  و ورا" مم في 
الصفمح زراعتك و د علمنا بن الموسفم لديك وافرا" ولتنك لم توءد ما عليك أ فأجا   

ص الوع  ولذا لم بتقدم  النيح : حقا" ما  لت  بي ا السفففادن , ولتني لم بسفففتيع بن ا ن
بنذر نا ص ,  م  ا  وتما ذترت يا التلي  زراعتي تحسفففنت فربيت بن افلح بروفففا" 
جديدة , ووجدت بنني بحاجة الل  ال ور الحرث األرب الجديدة ف   تذن بن الصففنم 
 اوف  علي أ فقا  السفادن ن م الصفنم  اوف  عليك النك  صفرت في اسفتوفافة 

, فأجا  السفففادن الح  ذو الوفاء, وااليبقنا عليك زا ري  أ فسفففأ  الشفففا   والح   
ال قوبة بقانون النذور أأأفتسفاء  الشفا   متفوفا" عقوبة  انون النذور ن فقا  السفادن  
بج  عقوبة  انون النذور , وذي صفارمة جدا" أ ! فتسفاء  الشفا   ماذا ت ني بذلك أ 

الك أ فقا  الشفا    فأجا  السفادن بسفتنز  عليك الل نة لتصفا  بمتروه في حالك وم
ببيت الل ن بي ا السفادن ال ب  لي بم   ذذه ال قوبة , بعدك بنني سفأحوفر ال ور  دا"  
والل  جانب   ور نفر في مح  الوع  أ فوففحك السففادن و ا  الحاجة بك بي ا النيح 
بن تف   ذلك ألننا  د عروفنا  وفيتك عل  الملتة سفم ون بوصفف ا الر يسفة األعل   

مت ذي بتقديم الوع  وال ور نيابة عنك ألن ا تانت  د تقصفت حالتك لمدانة الصفنم فقا
ووجدتك صاد ا" فيما  لت  فأصبحت في ح  من النذر السابء أ فصاح الشا   فرحا" 
أأيا الل ة السفماء ب مر بن متك ملتتنا الصفالحة سفم ون , وذرفت عيناه الدموع فشفء 

منحدرة عل  فدي  براحة تف  بدم ة ولم يقوم عل  مواصففلة التمم ومسففح الدموع ال
األيمن وانصفرف يدق األرب ب تازه حت  توار  عن األنذار وذو يقو  سفأحوفر 
نذري الجديد بتره الاد بدون تأفير , ليبارك الصفنم عوب ملتتنا الرحيمة سفم ون أ 
وتقدمت امربة بفر  بنا تين مني تين للصفنم الذا عاد زوج ا سفالما" من الم رتة وذو  

ن في جيش سفم ون وذتذا توال  مقدمو النذور وتقدمت امربة علي ا سفيما بحد المقاتلي
اليسفففار واسفففم ا زذرة الربيع و الت للسفففادن الن ا نذرت للصفففنم ب شفففر نياق  الذا 
انتصففرت  وففاعة عل  األعداء تنده  م  الت نذرت للصففنم بتسففوة الذا عاد بوالدي  

سفففم ون وتقدمت امربة  األرب ة من الم رتة سفففالمين وذم مقاتلون في جيش الملتة  
اسففم ا شففم ة بنت ر مان الجرمية القوففاعية بنا تين منيحتين للصففنم الذا انتصففرت 
 وففاعة عل  األعداء تنده أ وذتذا توال  مقدموا النذور لصففنم م عوب حت  نفر 

 الن ار أ



ومرت األيام وتانت بنباء الم ارك بين  وففففاعة وتنده تأتي الل  الشففففحر مشففففوذة 
يانا" بفر  حت  بحد بيام لحم الذراع بي في المنتصفف ال اني من بحيانا" ومبتورة بح

شف ر يناير حينما دق يب  الملتة سفم ون بالشفحر , ف رع الناس اللي  وتجم وا حول  
, وتان ال يدق يب  الملتة الال لنشففر بفبار وينية سففارة أ فأفبرذم اليبا  بن بذالي  

صفر أ وفي عصفر اليوم بعلنت  المدينة ميلوبون بالحوفور عصفر اليوم الل  سفاحة الق
النصفففر   أالملتة سفففم ون عل  الحشفففد التبير الذي تجمع حو   صفففرذا المنيف نب

المؤزر الذي بحرزت   وفاعة وحلفا  ا وفد تنده بأ   الفسفا ر في صففوف  وفاعة  
وحلفا  ا, وبفسفففا ر فادحة في جان  األعداء تنده أأ وفي صفففباح اليوم ال اني وذو  

النصففف من الشفف ر القمري , فر  م ذم سففتان مدينة الشففحر ليلة يلوع البدر ليلة 
الل  يم وب تتقدم م الملتة سفم ون  ور يس وبعوفاء مجلسف ا االسفتشفاري, فنحروا 
ذبا ح النذور , فأت  الناس وشفربوا ذني ا" مريا" مسفتبشفرين بالنصفر , وفي ال صفر 

وذي  افتتحفت الملتفة سففففم ون م رجفان ال فا  الر ص الشفففف بي في عيبفان للرجفا   
الزوام  والشروحات و يرذا أ وعند بزو  القمر فرجت البنات األبتار في صفوف 
عل  سففاحة الر ص ورحن ير صففن ر صففات و نية عل  ال بيش ب وفف م نصففف 
عاريات , والب ب من ن تاسففيات وتن ين شففن وينو شففن والفرح والسففرور  د عم  

 الجميع أ 

اح اليوم الرابع ذذبت عامة الناس  واسفففتمرت األفراح  م ة بيام بليالي ا أأ وفي صفففب
في يواف حو  حرم الصففففنم عوب , وتففان من بين م من يبتي رجففالفف  الففذين  
اسفتشف دوا في الم رتة , ومن بين الذين اسفتشف دوا في الم رتة الااشفم ورواس بفوا 
الملتة سففففم ون وبين م من تان مبت جا"ب ودة رجال  سففففالمين اللي , ومن م من تانوا  

تفانفت تحفاك في صفففففدورذم ولم تحقء ب فد, ومن م وذم   آلمفا الفدعفاء  يرف ون بتف م بف
األت رية من الشفبا  تان  د اسفتففت م فرحة النصفر فتانوا سف داء بت  ماتان يدور  
حول م من بنس وسففرور أ وفي عصففر اليوم الفامس اجتمع الناس في سففاحة  صففر 

مرت بالبمد  المنيف وتحد ت الملتة سففففم ون الل  الجماذير شففففارحة الحوادث التي 
وتيف بن النصففففر تان حليف م أوشففففترت ت  الحاوففففرين والاا بين بشففففارت الل  
التوفامن القا م بين بني عليان وحلفا  م, وبما  دم  الشف داء من توفحيات في سفبي   
نصففرة الوين , تذلك بفبرت م باسففتشفف اد بفوي ا ا !  اشففم ورواس,  م يلبت من 

 ة في اليوم التالي أالجميع بن ينصرفوا الل  بعمال م ال ادي

وذلت  وفففاعة وذلت الشفففحر في يدي ن  عليان لحما ودما الل  بن اسفففتول  علي ا  
 الم رة أ

ذلفك من بمر  وفففففاعفة في الجفاذليفة أأ ويحتم علينفا الواجف  التفاريفي بن نفذتر يرففا 
 مما تان لقواعة في صدر اإلسمم أ

 

 



  واعة في صدر اإلسمم

لقد اعتنقت  وفففاعة اإلسفففمم في ال ام ال اشفففر من ال جرة, فتانت سفففندا" تبيرا" 
أ  م تانوا   ل سففمم, وتان من م الصففحابة والتاب ين والقادة والمجاذدين في سففبي   ت
في يلي ة الجيش اإلسفممي الذي فتح مصفرأ ومن الجدير بالذتر بن تسف ة وعشفرين  

اليمنيين اآلفرين,    الفوت ما مصفففر الل  جان   بلفا" من  وفففاعة تانوا ذم الذين فتحو
انفردوا بفتح اإلسففففتنفدريفة ب فد بن يردوا الرومفان من فاأ فتفان عمرو بن    بن متمفا  

السففتندرية عل  الروم تان  اال اص يقو  وذو يشففاذد شففبان  وففاعة تقتحم سففورا" 
قت  أأ  م برز من  وففاعة رجا  بشففاوس  لقوففاعة بن ا تقت  وال ت    يقو  م جبا" :يا

 انوا عماد جيوش الفتوح اإلسممية في شما  بفريقيا واألندلس أت

وفي نذري بن اعذم شففصفية  وفاعية في القرن األو  اإلسفممي تان سفليمان سف د  
الفشفمي القوفاعي الذي عرت  دواوين الدولة اإلسفممية, بي بن  ذو الذي ج   اللاة 

والشام ومصر, ب د بن تانت الفارسية ال ربية اللاة الرسمية في الدواوين في ال راق  
لاة الدواوين اإلسفممية أأ في ال راق أ والسفريانية لاة الدواوين اإلسفممية في الشفامأ  

 والقبيية لاة الدواوين اإلسممية في مصر أ

الن ذذه الفيوة التبر  التي حقق ا سفليمان سف د الفشفمي القوفاعي عل  ع د الفليفة 
بج   اللاة ال ربية لاة الدواوين في ت  مؤسففففسففففات    األموي عبد الملك بن مروان

الدولة اإلسفففممية في ال راق والشفففام ومصفففر , ذذه الفيوة ال ذيمة تانت ال ام  
ال اني ب د القرنن التريم في نشر اللاة ال ربية في ربوع ال الم اإلسممي ننذاك أ و د  

وففاعي بأن بعياه تافأ الفليفة عبد الملك بن مروان سففليمان بن سفف د الفشففمي الق
فرا  فلسفيين لمدة سفنة جزاء النجازه ت ري  الدواوين اإلسفممية في مدة ال تتجاوز  

 ال مث السنين أ

ذلفك جزء بسففففيي جفدا" من تفاريخ الشففففحر القفديم أالن فا حقفا ء تفاريفيفة ممزوجفة 
باألسفففيورة التي البد والن ا تانت حقيقة تاريفية في يوم من األيام  م بصفففبحت مع 

من وتأن ا بحدو ة مفت لة ليس ل ا ما يسفندذا من دلي  الال بن االبن ينقل ا عن  تقادم الز
األ  واأل  ينقل ا عن الجد الل  بن وصفففلت اللينا بفبارذم بو الصفففورة التي رويناذا  

 لتم ذنا أأ

 ======== 

 محمد عبد القادر باميرف        

 

  



المو ع الجارافي والتاريفي واال تصادي واالجتماعي  
 ة الشحرلمدين

       

 عبد الرحمن الممحي       

  

درجة 51-45-49-24تقع مديرية الشفففحر عل  الشفففريي السفففاحلي مابين في يو  
درجة جنوبا" وشفماال" , وب صف  حد نقية حدود   16-14 ربا" وشفر ا" بين فيي 

 ربية ل ا جب  ا وففب  ل المي  عل  الشففايأ , ب صفف  نقية الحدود الشففر ية دمنح  
ما حدودذا الجنوبية بيو  الشفريي السفاحلي  ربا" أ وتمتد الل  الشفما  الل  حسفا  أ ب

 السفوح الشمالية الميلة عل  وادي حورموت األسف  المت ر  أ 

 تنقسم المديرية الل  مراتز ذي : 

 : مرتز الشحر       ل1

 ال اصمة الشحر , وبذم  راذا : -1

-9حقفف     -8البرح    -7الحقلفف     -6عرف    -5بلم يففان  -4الفوه    -3ز ففف     -2
فر   –فرد  -14ال يص   -13الواسي  -12الم ففففففففد     -11تبال    -10لفياعين  ا

 الم ينة أ -16يمح   -15يده 

 مرتز الديس والحامي :       ل2

ل حلفون  5ل القرن 4ل المقد 3ل مدينة الحامي  2ل ال اصفففمة الديس الشفففر ية   1
 ل  وبان أ7ل ذبورك  6

 مرتز الريده و صي ر :         ل3

ل 5ل عسففد الفاي   4ل م يم  3ل  صففي ر  2ريدة عبد الودود   –ال اصففمة       ل1
ل 11ل سفرر 10ل الحاف  9ل الحديفففففففففففف   8ل م بر 7ل عسفد الجب   6المحرم 
ل الحجا 16ل حوففات م  15ل المصففين    14ل ال يء  13ل فاشففيم  12تروشففم  

 ي ألشفاو19ل رصحيففن 18ل  ال فففوش17

 مرتز  ي  بن يميفففن :          ل4



ل  اع  5ل ريدة الجوذيين  4ل ال لي  3ل السففيلة 2ال اصفمة  ي  بن يمين         ل1
 ل نسيففم أ6ن  عوب 

تقع مراتز مديرية الشفحر وم ذم  راذا عل  السف   السفاحلي فمرتز  ي  بن  
ة  يمين ومفا يلحء بف  من  ر  تقع عل  السفففففوح الوسففففي  ال ليفا بمحفافذف
حوففففرموت التي تنحفدر من فا عل  البحر , بينمفا تنحفدر في فا وديفان بفر  

 تص  في وادي حورموت وفروع  الل  الار  والشرق أ

وبذم ذذه الوديان المنحدرة الل  السففاح  والتي توففم عددا" تبيرا" من القر  
 ذي :

ل 7ل جنبا ا6ل وادي عمر ا5ل يمح  ا4ل عرف ا3ل ز ف  ا2المصين   ا     ل1
ل 12ل م بر ا11ل ر دون                 ا10ل عسفففد ا9ل  و  ا8اشفففذوه  
 ل شفاو  أ15ل المفاء ا14ل بويش ا13تنشوه ا

اما تلك المنحدرة الل  الشفما  وبذم ا مايرتبي باي  بن يمين والممتد الل  وادي سفناء  
والفروع القادمة الل  الاي  وبذم ا وديان :درع / حرو/ السف   / ملبن /  و  / التبن  

 يو  / عرات / الفاخ أ  /

وت تبر سففففلسففففلة جبا  عبو  الممتدة حوالي فمسففففة بميا  حاجزا مرتف ا" يبي يا"  
يفصففف  بين السففف   السفففاحلي الري  , والسففف   الجبلي الجافي أ ويقع عبو  عل   
منتصفففف  مة سفففلسفففلة الجبا  الحاجزة بين السففف   السفففاحلي والدافلي بمحافذة 

ربس التلف   ربفا" الل  ربس فرتفك بفالم رة حوففففرموت والم رة والفذي يمتفد من  
 شر ا" أ

 بش ر الرؤوس البحرية بالمديرية : 

 ربس با شوة أ       ل1

 ربس شرم   أ       ل2

 ييلء عل  ربس با شوه الممحون القدام  ربس المرزبان أ

وتأتي بذمية ذذين الربسفين, من ان ما منيلقات وم الم للسففن البحرية الل  فلي  عدن  
  –, وتفذا القفادمفة منف  الل  المحيي ال نفدي واذا تق فان في مفدفف  فلي  عفدن ومتقفابلتفان  

 ربس حافون من ا الل  الشايأ الصومالي شت  

   عدن أالرؤوس ال م ة يقع عل  في يو  بدرجة أ وبذلك يتونان فتي فم فلي



ايأ المديرية مليء في م ذم  بت رة األموا  ال الية فاصففة في فصفف  الفريف  شفف
 ب سيس  –جون  –الزراعي 

وذلك الندفاع المياه الوفففمة المنحصففرة والقادمة من المحيي ال ندي شففرق بفريقيا  
وانحصفففارذا بين ربس حافون وجزيرة عبد التوري ومسفففقي أ ونذرا" لمشفففارتة 

لمحافذة الم رة فأن ا تحت  مو  ا" اسفتراتيجيا" لمتصفا  بين مديرية  مديرية الشفحر 
محافذة حوفرموت ومحافذة الم رة التاريخ القديم والوسفيي أ تانت النافذة البحرية 
لوادي حورموت تص  اللي ا وعبرذا ت  واردات الوادي من المؤن الاذا ية والمواد 

 المفتلفة القادمة من ال ند وشرق بفريقيا أ

 

 

 

 

 

 الجان  التاريفي للمديرية    

ت ني لفذة الشحر في اللاة تما تشرح ا وتووح ا القواميس ال ربية أ ومن ا  اموس  
صفبح األعشف  بسفاح  اليمن , وير  ب ب الباح ين ومن م األسفتاذ محمد عبد القادر 
باميرف , بن الشفحر جمع مفرده شفحره بوفم الشفين , ولمسفقي مياه السفي  ومجراه 

س الوديفان حفدود الشففففحر الم روففة بتتف  التفاريخ الن فا تمتفد من بير علي  أأ برؤو
حاليا" ا  نا سفابقا" ل  ربا" الل  ذفار وريبوت بمسفقي سفلينة عمان حاليا" شفر ا" , 
وتانت ذذه الر  ة من األرب المملتة الساحلية لمملتة حورموت القديمة في القرن 

ب د سفقوي مملتة حوفرموت الدافلية   ال اشفر  ب  الميمد و د ت زز حتم ا وسفليان ا
, ودفو  األجزاء الاربية من ا في بنحاء سففباء وذوريدان وحمير حوففرموت واعر 

 في القرن األو  الميمدي أ  –بب ما 

في القرن الربع الميمدي وبداية القرن الفامس , نزحت  با    وففاعة الحميرية الل  
ا عند عودت ا من البحرين الل  الشففففحر واسففففتوينت لفترة من الزمن الل  بن بزاحت 

 يادت ا أ وجاء اإلسفمم وتانت ذذه القبيلة ذي المسفييرة عل  المنيقة ت روفت ذذه  
المنيقفة ل فدد من الازوات من الممفالفك المفتلففة , ولقفد تفان الجزء الشففففر ي من 
مديرية الشففحر والذي ييلء علي  اليوم المشففقاص حرا ويريقا للقوات الاازية عل   

ح  عمان الجنوبية وتما تانت مدينة الشفففحر وميناء حوفففرموت القديم  ذفار وسفففوا



ي تبر منفذا" يدف  من  الازاة في يريق م الل  وادي حوفرموت أأ  ومن بشف ر مدن  
 و ر  ذذه المديرية التاريفية القا مة الل  اليوم :

 

 

 

 مدينة الشحر :    

بشفار اللي ا بحد الرحالة عاصفمة المديرية , وي ود تاريخ نشفأت ا الل   رون  ديمة و د  
اليواف حو  البحر  –التجار الرومانيين في القرن األو  الميمدي في تتا  اسفففماه  

االس اء   –عند ذتره للموانأ ال ربية عل  شي بحر ال ر  وذترذا بأسم    –اإلرتري  
وي ني الن فا موجودة و فا مفة  بف  ذلفك التفاريخ وم روففة عنفد الممحين الرومفان   –

اسفففتمر اليمق اسفففم االسففف اء عل  ذذا الميناء الل  ع د متأفر عندما    تميناء أ و د
تحو  الل  اسففم الشففحر المدينة , وب دم األحياء  المناز  الوا  ة عل  السففاح  أأ حي  

ولمدينة    –وحدة المناوف  صفمح    –الصفيادين أأ فاصفة حارة القرية تسفم  حاليا"  
ي الذي يمر ب ا والذي ينسفف   الشففحر بلقا  ت يرة من ا : سففم ون , نسففبة الل  الواد

 بيوا" الل   رية  ديمة التزا  ن ارذا  ا مة في ن اية ذذا الوادي أ

ومن األلقا  ا سفف اد ل ويقا  الن ا تناية إلحد  ملتات بو بميرات التنديات من حتام  
 الشحر , وذناك لق  ش بي ا بم اليتام  ل و د فلده ش راء الشحر أ 

 شرمففففففففف  :      

بحد ميناءين مشفف ورين في القرون الوسففي , وال يقصففد ب ا فلي  شففرم  السففياحي  
م روف اليوم تمينفاء اصففففييفاد مرموق أ ولتن فا  ريفة الم روفأ وال مينفاء القرن ال

الوا  ة  ر  القرية تما الن ا ليسفففت بقايا المناز  والسفففقيفة   –بوفففم الفاء   –فلف  
والمشفف د لولي  ت ا الجيمني ل الم روف اليوم , وانما فلف  القديمة الل  الار  من ا 

 بربع مي  تقريبا" أ 

ح والرؤوس والمقابر المنتشفرة  والممتدة الل  الذا الزالت سفاحات المناز  عل  السفي
مجر  الوادي القفادم من الفديس الشففففر يفة , تمفا التزا  اآل فار بفا يفة المزارع ونبفار  

 المياه با ية لل يان األمر الذي يشير الل  بن ل ذه القرية شاذد في التاريخ أ

 حلفففففففون :  



  –حلف   –اليمنية باسفففم    من المسفففتوينات الجارافية القديمة و د ذترت في النقوش
وفي ا م بد فديم , تما توجد ب ا ماادرة تقع الل  الشففففما  من القرية الحالية وبالقر   
من  رية الم جلفة ب فا نقوش يمنيفة لم تحفر ب فد أ ويشففففير الدتتور جواد علي بن ذذا 

 المو ع تان يوجد ب  م بد  ديم تما ان  ممر للقواف  التجارية أ

  

 يم ففففففوب :  

من المسففففتوينفات اليمنيفة القفديمفة ب يم ب فا م بفد لملف  عوب في م تقفدات  وفففففاعة  
عل  ما   –القديمة , وتأتي شفماال" سفاحة عل  ال وفبة القريبة للوادي بسفم ا عايبات  

ولتن وجد متتو  عل  المشفففف فد القفديم ل فذه المنيقفة  –ينيقف  بذالي الشففففحر اليوم  
 مايلي :

 

ب د فلق  أأ انتق  الل  رحمة  ت الشفيخ سفالم عبد ت ل و  بات المتوفي ما " الحمد ّللت 
 بين ال  د االسممي ربما الوسيي " أ

ولتن الم م بن التسفففمية االصفففلية ذي عو  بات وليسفففت عايبات  ويقو  االسفففتاذ  
المرحوم محمد عبد القادر باميرف في حديث ل  بن االصفففف  اليمني ل يبات ووعل   

ور , وتقام الل  يومنا ذذا زيارة يم وب وتقام الر صفات في ذذه السفاحة مع تفز النذ
توسفي القمر تبد السفماء فتر ص النسفاء تاشففات الشف ور مما يشفير الل  ارتباي ذذا  

 التقليد بال بادة اليمنية القديمة أ

 :   م ينففففففم

ه القرن 722تشففففير تتف  التفاريخ الل  ذفذه القريفة وتفذتر بحفد الحوادث في فا في عفام   
ال الث والرابع عشففففر الميمديأ في نشففففأت ا ب دم من ذذا التاريخ , وتشففففير اآل ار  

وسفففوح القرية وحيث يقع مياه الشفففر   –مقبرة الفرس  -الفارسفففية في ا وصفففول ا
بقصفففي ر اليوم أ و ل و شفففروان الم روفة بمدف   رية م بر اليوم والوا  ة شفففما  

الفرس ب ذه القرية عند احمل م لليمن في القرن م ينم وتشففففير ذذه اآل ار الل  عم ة 
السفففففادس الميمدي والفذي تفانفت للفدالالت ذفذه الن فا مينفاء  و  القفديم الفذي نز  بف   

 الفرس تما تذتر المصادر التاريفية أ

 :  تففروشفففم

تقع عل  ب د ميلين شفما  الريده الشفر ية من القر  القديمة , جاء ذترذا في عدد من 
اريفية , ووجدت حول ا فربشففففات ونقوش يمنية , وفي القرن ال امن  المصففففادر الت



ال جري أأ فقد توفي في القرن الرابع والفامس عشففففر الميمدي  ودفن ب ا المؤرخ 
وذي منيقة   –ابن حسفففان , و بره م روف ومزار , ول  تاريخ مصفففنف عن ذباء  

 المشقاص اليوم أ

 المصينفففف   : 

 ل ة  ديمة أ يوجد شففر ا" من ا فلي  دفن اليوم بالرما    ال ي رف تاريخ النشففأة , ب ا
  –يسفم  فلي  ا مجة ل و د اشفار اللي  المؤرخ اليمني ابن السفحاق ال مداني في تتاب   

صفففة جزيرة ال ر  ويذتر المؤرخ الروماني صففاح  تتا  , اليواف حو  البحر 
 االرتيري , ميناء موشا أ ويحدد الل  القر  من ربس فرتك أ

 فرف :  عففففف

من مرتز الشففحر , ذترت في التت  التاريفية في ال صففور الوسففيي  وتشففير ذذه  
المصفففادر الل  المنازعات بين بذالي عرف وبذالي الشفففحر , وذترت عدة و ا ع أأ  
ويبفدو بن وجودذفا ب فدم من ذفذا التفاريخ ففاصفففففة وان فا تقع تحفت اذم يريء للقوافف  

الشحر بوادي حورموت أ وتقع ن ار   اليمنية والم روف بيريء ال رشة والتي تص 
القرية القديمة عل  سفففيح الجب  المي  عل  عرف اليوم أ وتشفففير الل  وجود  رية 

  ديمة تبيرة وب ا نقوش يمنية  ديمة أ

  ي  بن يمففففففين : 

تذترذا المصفادر التاريفية الحوفرمية بالاي  االعل  و د نسفبت الل  يمين , باي  بن  
ذو يمين ولتن ي رف سففففويد بن يمين ابو السففففحاق ال مداني يمين أأ وال ي رف من 

الحادي عشفر  –االباوفي بسفليان حوفرموت الل  منتصفف القرن الفامس ال جري 
الميمدي و د فلده ابو السفففحاق في بشففف اره , وتشفففير مجر  الحوادث في حياة ذذا  

ق    ي  بن يمين والاي  تقع عل  ملت –الداعي االباوففففي اال بن سففففويد ذذا بالاي   
القواف  التجارية القادمة من الجنو  والشفرق والوسفي والحديث أ والذذا  الل  وادي  
حوفرموت , واذميت ا اإلسفتراتيجية ذذه  ديمة اذ توجد ب ا نقوش و مع م روفة ب ا  
 ديمة وييلء عل  احد القمع والتم  بقارة عيشفففف  ومن ا حصففففون  وذي  القبا    

 الحورمية! القديمة أ

X X X 

ان مفا حفدث لمفدينفة الشففففحر من تفريف  لم يتن بفدعفا في تفاريخ المفدن اليمنيفة  فديم فا 
وحفدي  فا أ وان مفا يحفدث لتلفك المفدن يصففففور االسفففففاليف  التي يقف ب فا ذو القوة 
والجبروت ازاء حف  المشففففتمت التي تفانفت ت ترب ايمفاع م او ت فدد اسففففتمرار 



 نتفاجفا ليبي فة ونوعيفة  سففففييرت م ونفوذذم وان تصففففرف بول فك الحتفام لم يتن الال
 المجتم ات التي تانوا يشتلون في تصرفات م صورة ل اأ

 1523  –ه 929و ب  بن يشفن البرتااليون  ارت م االنتقامية عل  مدينة الشفحر سفنة 
م فان ذذه المدينة ت روففت لاارات شففن ا الحتام والجنود المحليون علي ا ومن تلك 

 الحوادث عل  سبي  الم ا  : 

 

ه : دف  جيش ع مان الزنجبيلي مدينة الشفففحر عل  ع د ن  راشفففد ا ب   575سفففنة  
فارس ل فن   الشفحر  وبحرق جانبا من ا و ت  بناسفا" ت يرين بين م عدد من الفق اء 

 والقراء أ

ه : حاصفر السفليان عبد ت بن راشفد القحياني الشفحر فت روفت المدينة   599سفنة  
 للن   أ

وتانوا فلييا"    –وذم جنود االيوبيين   –جيش الاز  ه : زحف عل  الشحر 607سنة  
من االتراك واليمنيين , فيردوا حامية الشفحر من ا وبوسف وا المدينة ن با وتفريبا" أ 
حت   ي  ان موت  جنازة الشفيخ سف د الدين محمد بن علي الذفاري الشفحري الملق  

ل  يد الجنود  بتا  ال ارفين الذي مات بالشفحر في ذذه السفنة ت رب لموفيرا  ع
 الاز , وتان الشيخ س د ذا متانة تبيرة عند بذالي الشحر أ

ه :  زحف جيش عمر بن م دي عل  الشفحر ويرد من ا حتام ا ن  راشفد  616سفنة  
 ون   المدينة أ

ه : زحف عل  الشفففحر جيش المسففف ودي مؤسفففس دولة ن  يماني فن    626سفففنة 
 شد أالمدينة وذلك عل  ع د السليان عبدالرحمن بن را

ه : د  فمف بين اإلمير نور الدين الرسفففولي فاتفذت تلك الحامية ذلك  647سفففنة  
 النزاع أأذري ة لن   الشحر أ

 ه : ن   جيش المذفر الرسولي الشحر أ 694سنة 

ه : حاصفففر ن  يماني الشفففحر في ع د بميرذا داؤود بن فلي  ال تاري   768سفففنة 
 الرسولي ون بوا جانبا" من ا  م بحر وه أ 

ه : ذاجم ن  يماني الشفففحر ويردوا الحامية الرسفففولية من ا وت روفففت 783سفففنة 
 المدينة للن   أ



ه : د  فمف بين ن  يماني في الشفحر , فن بوا البلد عل  ب ر ذلك اسفتول   795سفنة 
عل  الشففحر االمير محمد بن  ور بن حسففن التردي القوففاعي أ و ب  بن ينقوففي  

 عل  ا ر فمف نشأ بين ا وبين االمير بن نور أ  ال لم حامية بن نور ن بت المدينة

ه : حاصفر جيش االمير الجحفلي الرسفولي الشفحر ون ب ا واشفترتت م   838سفنة  
في الن   جماعات من سبيان ون د تانت مجندة ل  وذلك عل  ع د االمير اب  دجان   

 أ

 لدة أ ه : ذاجم الياذريون مدينة الشحر عل  ع د ابي دجانة ون بوا الب859سنة 

ه : ذاجم الشفحر االمير بدر بن محمد الت يري ون ب ا  م بنسفح  من ا عل   863سفنة  
 ع د ببي دجانة أ

ه : ذاجم الشففحر الملك الذافر الياذري ون   الشففحر واحرق جانبا من ا 866سففنة  
 ب د بن انسحبت من المدينة  وة االمير ابي دجانة أ

انة ون ب ا , وتان ذلك عل  ع د  ه : ذاجم الشففففحر االمير فارس ببو دج867سففففنة 
 االمير بدر محمد الت يري الذي نصب  الياذريون نا با" عن م عل  حتم الشحر أ

 ه : ذاجمت الشحر جيوش ن  ت ير ون بوا البلد , ويردوا ابادجان  من ا أ901سنة 

X          X              X 

وعل  ذذا االويرا  في األمن وعدم االستقرار السياسي ي لء الربان بأسباع بقول   
 : 

"النفاس في ذفذه الفديره والفين دفو  ذا االمير وفرو  ذاك ذي ذم يتقفاتلون عل   
فيرات البلفد , والمصفففففا ف  تقع عل  رؤوس بعوان األمراء وبيفانت م من تجفار  

 وعستر " أ

 

 

 

 

 



 

 ه    :  929عفففامرة سنة المساجد التي تانت  

 ل مسجد الجامفففع ا القرية ل أ1

 ل مسجد الشيخ عبد ت مول  المحي  ا القري  ل أ2

 المجرف أ –ل مسجد س د الدين الذفاري 3

 الفور أ  –ل مسجد فو  بن عبد ت بافو  4

 الفور  أ –مسجد عمر المحوار السقاف        ل5

 الحوي  أ –الياف ي مسجد عبد ت بن بس د        ل6

 الحوي  أ –مسجد عبدالرحيم بن عمر باوزير        ل7

 عق  با ري  أ –مسجد باذراوه ا با رين ل        ل8

 عق  با ري  أ –مسجد بن بحمد بن س يد با ري         ل9

 القري  أ –مسجد عبدالرحمن بن مزروع    ل10

 القري  أ –مسجد عبد ت بن بحمد باحرومي    ل11

 عق  باعوين أ –مسجد البراذيم الديني بافو     ل12

 عق  باعوين أ –مسجد بحمد بن عمران    ل13

 القري  أ –مسجد محمد علي بايزيراك    ل14

 المجرف أ –مسجد س يد عمر بالحاف    ل15

 عق  با ري  أ –مسجد بحمد بن  ويمتي    ل16

 القري  أ –مسجد سيف الدين الت الي    ل17

 عق  باعوين أ –بحمد عبدالبار  الاالبي  مسجد   ل18

 عق  باعوين أ –مسجد عبد ت بن محمد باسبوع     ل19



 عق  باعوين أ –مسجد بحمد ال تيء بن عبد ت بلحا  بافو     ل20

 الرباي أ  –مسجد بحمد بن جوبان    ل21

 عق  باعوين أ –مسجد عمرو بن بحمد    ل22

 عق  باعوين أ –با ري  مسجد بحمد بن عمر    ل23

 الحوي  أ –الفور  –مسجد عبدالرحيم بن س يد باوزير    ل24

 

 

 الموا ع األ فففرية بالمديفففرية  :

 الشحر :

 مسجد الجامع أ       ل1

 مسجد الشيخ س د أ       ل2

  بة بن السماعي  أ       ل3

 مسجد بن  ويمتي أ       ل4

 بريك أدار ناصر بحمد بن        ل5

 حصن بن عياش أ       ل6

 حصن البا  أ       ل7

  بر الش داء السب ة أ       ل8

  بة عبد ت بلحا  بافو  أ       ل9

 سور الشحر أ   ل10

  ل ة ن  الشيخ علي أ   ل11

 مياه تبال  التبريتية أ   ل12



 حصن تبال  أ   ل13

 والمياه التبريتية أ –حصن عرف    ل14

 

 ل  رية السفيلة :  2

حصفففن الصفففدف : يقع الل  القر  من القري  ي ود بناؤه الل   رون                   
  ديمفففة أ

 ل م بففر :  3

 ل ة شففروان : تقع عل  ربوة بمدف  القرية وي ود تاريف ا الل  القرن                 
 السادس الميمدي أ

 ل عسد الجب  :4

: وييلء علي فا ا حصففففن التفافر ل وتقع عل  جبف  الفلفك  ل فة التون                  
 بواد  عسد أ

 

 

 ل سففول  : 5

 تقع بوادي ر دون أأ توجد ب ا  ل ة تي  عل  القرية أ

 سور الشحففر :  

ه أ بنفاه  1305ه الل   1299ا يم ذفذا السففففور حو  مفدينفة الشففففحر فم  الفترة من  
الق يييون نذرا" لحالة االمن الموفيربة بنذاك تما بنيت القمع المتنا رة في مسفيا   

 تبال  الل  الصداع  ي  باوزير نتيجة لت رب المدينة  لازوات دافلية أ 

  امامك متج ة الل  الشففما  ومرتتز في الج ة الشففمالية أأ تشففاذد سففدة البمد التبر
علي ا حصفففن شفففامخ بني في ع د الجم دار عبد ت بن عمر الق ييي حوالي سفففنة  

ه و د تصدعت جدران  وذذ  رونففففففق   ولم ي بأ ب  بحد أ وم ل  الفوران بو 1299
اللسففانان الممتدان الل  داف  البحر وذما يرفا السففور الشففمالي والجنوبي , و د بنيا  



ور في زمن الجم دار عوب بن عمر بناء محتما" متينا" اال بن ليم األموا  مع الس
عل  يو  ال  د ا ر في ا مفربا" ولم يجد من ي تم بذلك أفالسور تان  ا ما" تاليود,  
وتفانفت المفدافع مرتبفة عل  اللسفففففانين وعنفد تحيم البنفاء و  فت تلفك المفدافع تحفت  

الذمفا  عل  فلف اول فك االجفداد  االنقفاب وذي مفدفونفة في  فاع البحر تشفففف فد بفا
 ال املين أ

بني السفور عل  شفت  دا رة مفتوحة من جان  البحر والج ة الشفر ية أ ويبلف  يره 
تيلو وارتففاع  نحو  م ة بمتفار ونصففففف أ تقوم عليف  ابرا  مت فددة بين    2 2/1نحو  

ت  بر  ونفر نحو فمسففففين مترا" أ وللسففففور سففففدتان تبيرتان احداذما شففففمالية 
 فر   ربية وبين ما عدد  ير  لي  من المسالف أواال

 ويمر الزمن ويت دم م ذم السور ولم تبء اال الم الم التي يشاذدذا االن الناذر أ

 

 

 موجففز عن تفاريخ الشحففففر  

ل ييلء ب لف  المؤرفين عل  المنيقفة السفففففاحليفة الوا  فة بين عمفان وابين لفذفة 1
 الشحر أ

اللفذة عل  المدينة السففاحلية الم روفة اليوم بالشففحر ل في عصففور متأفرة حددت  2
 عاصمة مديرية الشحر أ

ل حدد صفففاح  تتا  اليواف حو  البحر االحمر في القرن االو  الميمدي مو ع 3
المدينة في الفريية التي ووف  ا لمواني بحر ال ر  وايلء علي ا بسفم االسف اء مما 

 يفيد شيوع ا ب ذا االسم في ذلك التاريخ أ

ل اشففففت رت المفدينفة تمينفاء م روف في القرن ال فالفث الميمدي ب فد بن اسففففتول  4
 الميناء الر يسي لحورموت أ  –ب ر علي حاليا"  –الحميريون عل  ميناء  نا 

ل تانت سففففو ا" تبيرا" للبان المسففففتنبت في المنايء المحيية ب ا وتمتد من وادي  5
ل  ذفار وحاسفك في عمان أأ  ا  عرف في الار  مرورا" بسفلسفلة الجبا  الممتدة ال

  ا ل م : 

 اذذ  الل  الشحر ودع عمان                      الن لم تجد تمرا" تجد لبانا"

 



ل ييلء عل  الشففحر بيوففا" لق  ا سفف اد ل وير  الب ب ان اللفذ تحريف لتلمة 6
 االسف اء أ وير  الب ب اآلفر ان  تيمننا" بأسفم بم محمد سف يد بادجان  حاتم الشفحر
في القرن التاسفع ال جري والتي عرفت بذتا  ا وعلم ا وحنتت ا وي ج  الشفحريون 

 أب ا 

نسفبة الل  وادي ا وير  االسفتاذ    –سفم ون   –ل تما ييلء عل  مدينة الشفحر بيوفا"  7
والمؤرخ المرحوم محمد عبد القادر باميرف بأن سففم ون بسففم لملتة  بيلة  وففاعة  

اسفم ا عل  الوادي أ وللشفحر بلقا  من ا , بم  حتمت الشفحر  ب  االسفمم أ و د ايلء
 اليتام  , ومدينة عاد أ 

ل اتفذ الشفحريون , جب  وف  الوا ع شفما  شفر ي المدينة عل  مسفافة برب ة بميا  8
من فا مرتزا" لمرا بفة الشفففففاي ء فوفا" من ذجوم االعداء وانتذفار وتبشففففير لقفدوم  

 بساييل م البحرية أ

 اليمنية القديمة مفمفا" من مفاليف اليمن أ   ل شتلت الشحر ابان الممالك 9

ل حتمفت القبفا ف  اليمنيفة ومن فا  بيلفة  وفففففاعفة الحميريفة لفترة من الزمن الل  ان 10
 انتزع ا من م  بيلة تنده أو د استمر حتم ا الل  ذ ور االسمم أ 

م ل في تفاريخ حوففففرموت 1010  -750ه ا  402-132ل ت تبر الفترة من عفام  11
 ير واوففحة وتشففير ب ب المصففادر التاريفية ومن ا الشففروع   مج ولة السففبا 

الرو  في منفا ف  ن  بفاعلوي , الل  بن الحلف ويقصفففففد بف  حلف ال لويين يمسففففوا 
 ماترت  السلف واففوه , الن  في ربي المؤلف , ,

مؤلف التتا  , يفالف مشففرب م , وفي ذذا اشففارة الل  مذذ  وافتار االباوففية التي 
ين , ومن الم روف ان مذذ  االباوففية انتشففر في حوففرموت  تفالف افتار ال لوي

في ن فاية القرن االو  ال جري أ ومن ببرز دعات م وال فا رين وفففففد الفمفة االموية 
 م ل أ  746ذف ا 129عبد ت بن يحي  التندي الملق  بيال  الحء عام 

سفييرت م عل   م ل ابان  1065-1047ذفففففف ل ا 458-436ل سفاعد الصفليحيون ا 12
حوفففرموت عل  توييد مرتز ال لويين وتقليص نفوذ االباوفففية أ وج لوا ل م نوابا  

 يحتمون باسم م ومن م ن  فارس التنديون عل  الشحر أ

ل او  بمراء ن  فارس بن ا با  بالشفحر تان عبدالبا ي بن فارس المتوفي بمأر   13
 م ل أ1151ذف ا 547عام 

جيشفا" للسفييرة عل  حوفرموت بقيادة ع مان الزنجبيلي عام  ل ارسف  االيوبيون  14
م ل فاحت  الشحر وج ل ا  اعدة حتم  أ وعندما عاد الل  عدن ول   1179ذفففف ا 575

بفاه السفويد نا با" عن  والل  ذذا ينسف  الم   الحوفرمي الم روف : ا  بوف ا سفويد  
 ونم ل لما عرف عن  من الشدة والبيش أ



ويد واسفت ادوا حتم الشفحر لتن االيوبيين سفرعان ما ل  وف  ن  فارس عل  السف15
 ذف أ614يردوا ن  فارس من ا بجيش بقوة عمر بن م دي عام 

 م أ1278 -ذف 677ل احت  الرسوليون الشحر ب د يرد االيوبيين من ا عام 16

م  1432ذففف ا  836ل ذاجم محمد س يد بادجان  الشحر ويرد الرسوليين من ا عام  17
 ل أ

ذففففففف و وففوا عل  بادجان  الذي 816ذريون حتام عدن الشففحر عام  ل ذاجم اليا18
 ذمع في ع د سابء في   ر الياذريين واالستيمء عل  عدن أ

ل برز في ذذا ال  د ن  ت ير تقوة  بيلية ذات نفوذ و د سففففبء ل م بن افتيوا ل م 19
م ل تمنيلء لتحقيء يموحات م  م صاروا نوابا"  1231ذففففف ا 629مدينة عينات عام  

سففالم بن ادريس الحبوذي حاتم ذفار أ في حتم حوففرموت ب د ما  وففي علي  أ ل
 صالح ذؤالء الياذريون فا روذم عل  بدارة حتم المنايء التي سييروا علي ا أ 

 ذف ل أ867ل استول  ن  ت ير عل  الشحر بتأييد من الياذريين عام ا 20

وان زموا في م رتت م ل حاو  ن  فارس اسفت ادة الشفحر الل  سفليت م ولتن فشفلوا 21
 ذف أ887مع ن  ت ير عام 

 لاستمر حتم ن  ت ير للشحر منذ ذلك التاريخ أ22

ل ابفان حتم بفدر بن عبفد ت الت يري المقلف  بفأبي يويرق حفد فت م رتفة المقفاومفة 23
م ا تتا   1523ذففففف الموافء  929الش بية ود الازو البرتاالي في عشر ربيع  اني  

 الش داء السب ة ل أ

في القرن الحادي عشفر ال جري وف فت سفلية الدولة الت يرية وتمتن الياف يون   ل24
من السفييرة والنفوذ في موا ع حاميات م وذم الذين حوفروا الل  حوفرموت تجنود  

 لحماية الدولة الت يرية أ

ل اتففذت ب ب الحفاميفات اليفاف يفة منفايء نفوذ ل فا بالشففففحر ايلء علي فا المتفات  25
 وذي : 

  

 م أ1702 –م 1115متت  ن  تساد بقريتي الديس والحامي        ل1

 متت  ن  النشاد  , بفقرية عرف أ       ل2

 متت  ن  بريك , بقرية فرد الساحلية والقسم الشر ي من الشحر أ       ل3



 متت  ن  البيايي , في حارة الرملة ا حي التام  حاليا" ل أ        ل4

 حارة الجزيرة أ متت  ابن عايف جابر , في       ل5

 حي الصيادين أ –متت  ن  م و  في منيقة مرير وحارة الفور        ل6

متت  ن  الشففففيخ علي بن ذريره في  رية تبال  والجزء الشففففمالي من        ل7
 الشحر أ

م أأ  1771 -ذفففففف 1081ل سفييرت حامية ن  بريك عل  الحاميات بالشفحر عام  26
 م ل أ1866ا  -م ل1750ذف ا 118واستمر حتم م لفففففترة  

م ويردوا ن  بريك من ا اال ان المقام لم يي  1866ل ذاجم ن  ت ير الشففحر عام  27
ب م فقد ذاجم م الق ييي في ال ام نفسف  ودحرذم من ا واسفتول  علي ا لحين سفقوي ا 

 م أ  1967سبتمبر  17في ايدي  وار الجب ة القومية مساء 

  

  

 الممحيعبد الرحمن عبد التريم     
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